
Budapest F6v6ros XVI. keriilet Helyi Vdlasztdsi Bizottsiga

16912019. (X. 14.) szdm[ hat6rozata

A Budapest F6viiLros XVI. kertilet Helyi V6lasztrlsi Bizottsiiga a viilaszt6si eljriLr6sr6l sz6l6
2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (a tovibbiakban: Ve.) 307N. $ (l) bekezd6se alapjrin a helyi
dnkorm6nyzati k6pvisekik 6s polgarmesterek 2019. 6vi riltalanos v6lasztiisiin a
viilaszt6kertileti eredmdny megdllapitdsa trirgyriban - 5 igen, 0 nem szovazattal - meghozta az
al6bbi hatarozatot:

HATAROZAT

Budapest F6vriros XVL keriilet Helyi Vrilasztrisi Bizous6ga (a tov6bbiakban: HVB) a
szavaz6kdri jegyzokdnyvek alapjrin meg6llapitja, hogy a Budapest Fovdros XVI. keriilet 5.
szimri egy6ni vrllaszt6keriilet6ben az 6nkormrinyzati k6pvisel6 v6lasztris eredm6nyes volt.

A megvilasztott k6pvisel6 Abonyi Jdnos, a MOMENTUM-DK-MSZP-PAnBESZfO-
LMP-JOBBIK kiiztis k6pvisel6 jeliiltje.

A HVB jelen halirozat ds a jelen hatifuozat melldkletdt kdpez6 jegyz6k6nyv (Jegyz6kdn1.v az

egydni vtilaszt6kertileti k6pviselo-v6[aszt6s eredmenydrol) kiizz6t6tel6t elrendeli.

A HVB-nek a vilasztAs eredmdnydt megellapit6 ddntdse ellen a szavazatsz|rnl6l6 bizotts6g

szavaz6kciri eredmdnlt megrillapit6 d6nt6s6nek tdrvdnysdrto voltiira, vagy a szavaz6kdri

eredmdnyek dsszesitds6re ds a viilaszt6si eredmdny meg6llapitiisiira vonatkoz6 szabrilyok

megs6rt6s6re hivatkozdssal lehet fellebbez6ssel 6lni rigy, hogy az legkds6bb a hatilrozat

meghozatal6t6l sziimitott 3. (harmadik) napon beliil, azaz leskdsobb 2019. okt6ber 17. naDlan

l6 6rrlie meg6rkezzen a HVB-hez. (1163 Budapest, Havashalom u. 43., telefax: 404-4298, e-

mait: hvi@bp l6.hu)

A fellebbezdst irdsban - szem6lyesen, levdlben, telefaxon vagy elektronikus levdlben

eljuttatva - lehet benyirjtani. A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rtds

megjel6t6s6t, a jogszabrilysdrtds bizonyitdkait, a fellebbez6s benyujt6j6nak nevdt, lakcim6t

(szdkhelydt) ds - ha a lakcimdt6l (sz6khely6tol) elt6r - postai drtesit6si cimdt, a fellebbez6s

benlujt6j riLnak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiillolddn 616, magyarorsziigi lakcimmel

nem rendelkez6 viilaszt6polgar nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a szemdlyazonossrigit

igazol6 igazolvitnyanak tipus6t 6s szimrit, vagy jelcil6 szervezet vagy miis szervezel eset6ben

a bir6sdgi nyilvrintartrisba-v6teli sz6mrlt. A fellebbezds illet6kmentes.

INDOKOLAS

A Ve. 307N. 6 ( I ) bekezddse alapj6n a HVB a Budapest XVI. keriilet 5. sz6mt egy6ni

v6laszttikeriitetben a helyi 6nkormiinyzati kdpvisel6k es polg6rmesterek 2019.6vi 6ltal6nos



v6lasztesAnak eredmdny6t a hat rozat mellekletet k6pez6 jegyz6kdnyvben foglaltak szerint
rillapitotta meg.

A helyi 6nkormrinyzati kdpviset6k 6s polgrirmesterek v6lasztrisii.r6l sz6l6 2010. 6vi L. t6rv6ny
(a tovdbbiakban: Ovjt.; t+. $-a alapjdLn az egydni vdlaszt6keriiletben az a jel6lt lesz k6pvisel6,
aki a legtdbb drvdnyes szavazatot kapta.

A leirtakra tekintettel a HVB a rendelkezo r6szben loglaltak szerint rillapitotta meg a helyi

dnkorm6nyzati k6pviselok 6s polgamesterek 2019. dvi iiltaldLnos vrilasztrisiin a Budapest XVl.
keriilet 5. szrimri egydni vrllaszt6kertileti k6pvisel6 v6laszt6s eredm6nydt.

A HVB hatask6re 6s hat6rozata az Ovjt. 14. $-am, a Ve. 304. $ c) pontjriban, a 307N. $ (1)
bekezdds6ben foglaltakon, a jogorvoslati lehet6sdgrol sz6l6 tdjdkoztatds a Ve. 221. $ (l)
bekezd6s6n, a223. $ (l) bekezd6s6n, a224. $ (l)-(4) bekezddsein, a225. $-tin, a 2al. $ (2)
bekezd6s6n, a 3071P. $ (2) bekezdds c) pontj ri,n, valamint az illetdkekrol sz6l6 1990. dvi
XCIII. tdrveny 33. $ (2) bekezdds I . pontjan alapul.

Budapest, 2019. okt6ber 14.

a HVB elntike

M,M{fr,h
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Eudapest XVl. ker0let, Havashalom utca 43.
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